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Skive får kæmpe energitilskud
GREENTECH /// GreenLab Skive har modtaget 80 millioner kroner fra 
Energistyrelsens energilagringspulje til opførelsen af verdens før-
ste anlæg i fuld skala til lagring og omdannelse af overskudsstrøm 
til andre energiformer. Det er ifølge borgmester Peder Christian 
Kirkegaard (V) banebrydende.
– Det er klart en af de største og bedste nyheder, der har ramt Skive 
Kommune i lang tid. At et anlæg, der skal arbejde med en teknologi, 
som hele verden venter på, bliver placeret her i Skive Kommune, det 
er meget stort, siger Peder Christian Kirkegaard.
Pengene skal bruges til at skabe verdens første fuldskala P2X fa-
cilitet. P2X står for ”Power to X” og handler om, hvordan man lagrer 
overskudsstrøm fra grønne energikilder som brint og ammoniak, så 
man kan bruge den på et senere tidspunkt, blandt andet i trans-
portindustrien. A.P. Møller-Mærsk er en af de 11 partnere i projektet. 
Firmaet har et mål om at have en CO2-neutral flåde i 2050. •  

Fængsel for vold 
mod sine børn
DØMT /// Jane Noer blev 11. de-
cember idømt fængselsstraf 
ved Østre Landsret for gennem 
flere år at have slået sine børn 
og måtte derfor udtræde af 
Solrød Byråd. Sagen begyndte i 
januar i år, da familiens yngste 
stak af hjemmefra og sammen 
med sin storebror tog kontakt 
til skolen, der greb ind. 
Jane Noer blev idømt tre må-
neders fængsel i byretten i juni, 
men valgte at anke dommen 
til landsretten, der fordoblede 
straffen til seks måneder. •

Ny lov kan bremse
borgerklager
KYSTBESKYTTELSE /// Med en ny 
kystbeskyttelseslov kan kom-
muner etablere større kystbe-
skyttelsesanlæg, uden at det 
trækker i langdrag på grund af 
borgerklager. Regeringen får 
opbakning fra alle partier på 
nær Enhedslisten og Nye Bor-
gerlige. Hermed kan kommu-
ner i særlige tilfælde søge om 
lov til at fjerne klageadgangen, 
hvis der er sandsynlighed for 
gentagne oversvømmelser og/
eller erosion inden for en kort 
årrække. • 
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Både Dronningen og statsministeren indledte deres nytårstaler med henvisning til 100-året for Genforeningen. Og i det sønderjyske 
er markeringen allerede godt i gang. Den sidste fredag før jul indviede borgmester Thomas Andresen (V) et nyt Genforeningslyssig-
nal i Aabenraa. Her tager borgmesteren selv et billede af Kong Christian X som hovedpersonen på henholdsvis rød og grøn hest. • 
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Den 48-årige cand.scient.
pol. kommer fra en stilling 
som direktør for Social og 
Arbejdsmarked i Randers 
Kommune og har også 
erfaring fra Indenrigsmi-
nisteriet og fra konsulent-
branchen.
Steinar Eggen Kristensen 
afløser Jesper Thyrring 
Møller, der har siddet i di-
rektørstolen i Hedensted 
siden kommunesammen-
lægningen i 2007, men den 
1. februar begynder i job-
bet som kommunaldirek-
tør i Struer.
– Jeg er utrolig glad for, at 
byrådet i Hedensted har 
valgt mig som ny kommu-
naldirektør – og jeg glæ-
der mig rigtigt meget til 
at komme i gang. Jeg ser 
frem til et godt samarbej-
de med borgere, virksom-
heder, medarbejdere og 
byrådet. Jeg er imponeret 
over de flotte resultater 
på erhvervsområdet og 
med bosætning, som skal 
fastholdes, siger Steinar 
Eggen Kristensen, der bor 
i Aarhus. •

’ 3.500
nye adresser fordelt på 36 kommu-
ner får hurtigt internet efter forde-

lingen af Bredbåndspuljen 2019

Arne Boelt frikendt  
for injurier
RETSSAG /// Hjørrings borgme-
ster Arne Boelt (S) og advokat 
Anker Laden-Andersen blev i 
december frifundet ved Østre 
Landsret i en injuriesag anlagt 
af tidligere børnesagsadvokat 
Trine Ødemotland. 
Børnesagsadvokaten, der har 
repræsenteret en familie i Hjør-
ring i en sag om en 14-årig piges 
selvmord tilbage i 2009, an-
klager Arne Boelt for offentligt 
at beskylde hende for at have 
forbindelse til den chikane, som 
borgmesteren blev udsat for op 
til kommunalvalget i 2017. • 

Bud på nyt
kontanthjælpssystem
KOMMISSION /// En Ydelseskom-
mission med professor Torben 
Tranæs fra VIVE som formand 
skal gentænke kontanthjælps-
systemet, som også omfatter 
integrationsydelsen, og finde en 
afløser for kontanthjælpsloftet. 
Helsingørs borgmester Bene-
dikte Kiær (K) er med i den 
seks mand store kommission, 
der begynder arbejdet her i ja-
nuar. Kommissionen skal tage 
hensyn til børnefamilier, og 
hvor der er en klar økonomisk 
gevinst ved at arbejde, oplyser 
Beskæftigelsesministeriet. • 

ATP tvunget til at 
stå for pension
PENSION /// Det vil være ”stærkt 
uhensigtsmæssigt”, hvis Folke-
tinget placerer tilkendelsen af 
seniorpension hos ATP, advare-
de bestyrelsesformand Torben 
M. Andersen 15. november i et 
brev til beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard (S).
Den 20. december vedtog Folke-
tinget alligevel, at den selvejen-
de institution ATP skal admi-
nistrere seniorpensionen. Det 
økonomiske ansvar for senior-
pensionen ligger hos kommu-
nerne, og det er det forhold, der 
bekymrer Torben M. Andersen.
– Dels er seniorpension karak-
teriseret ved subjektiv sags-
behandling med kommunalt 
finansieringsansvar, hvilket 
rejser en række væsentlige 
governancemæssige problem-
stillinger. Dels er der tale om 
en opgave med et komplekst 
opgavesplit til kommunerne, 
hvilket vil gøre det særdeles 
vanskeligt at sikre et hensigts-
mæssigt forløb for borgerne, 
hedder det i brevet.•  

Er bøgerne 
forsvundet 

fra den danske 
folkeskole? Der er 
grund til, at vi lige 
kommer bagom 
debatten og un-
dersøger, hvor 
stort problemet er.
Thomas Gyldal Petersen (S), 
formand for KL’s Børne- og 
Undervisningsudvalg, efter 
børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil (S) 
kritiserede, at digitaliseringen 
af folkeskolen er løbet for stærkt.

STEINAR EGGEN 
KRISTENSEN
bliver kommunaldi-
rektør i Hedensted fra 
1. februar

Fælles start på 
ungdomsuddannelsen
KL-UDSPIL /// Én fælles indgang til alle ungdomsuddannelser vil 
gøre, at unge kan træffe bedre valg om deres fremtid, siger KL i 
et nyt udspil. KL anbefaler blandt andet et fælles grundforløb for 
ungdomsuddannelserne, uanset hvilken retning man ønsker at gå. 
Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der er formand 
for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, mener, at de unges øjne 
skal åbnes for andre muligheder.
– Vi skal være i stand til at klæde de unge meget bedre på til at 
træffe valget om uddannelse. Med én indgang til vores ungdoms-
uddannelser – uanset om du vil være industritekniker eller læse 
dansk – vil de unge blive introduceret til såvel de praktiske som de 
boglige fag. Det skulle gerne give dem et bedre fundament at stå 
på, når de så skal vælge uddannelsesvejen, siger han. •  




